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Förordning
om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket,
vattenbruket och fiskerinäringen;

Utkom från trycket
den 7 juli 1998

utfärdad den 25 juni 1998.
Regeringen föreskriver att 2 kap. 12 och 16 §§, 4 kap. 3 och 3 a §§ samt
6 kap. 6 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen skall ha följande lydelse.

2 kap.
12 §1 Fiskeriverket meddelar föreskrifter om vilken hänsyn som vid fiske
skall tas till naturvårdens intressen.
I ärenden enligt fiskelagen (1993:787) får Fiskeriverket eller länsstyrelsen
besluta att det skall göras en analys av vilken inverkan en fiskemetod eller
utsättande av en fiskart har på miljön. Naturvårdsverket skall ges tillfälle att
yttra sig över en sådan analys.
Fiskeriverket eller länsstyrelsen får besluta att den som skall använda metoden eller sätta ut fiskarten skall göra och bekosta analysen. När en analys
görs av någon av myndigheterna, får denna besluta att den som skall använda den nya metoden eller sätta ut fisken skall betala en avgift som helt eller delvis motsvarar kostnaderna för analysen. Vid bedömningen av om den
enskilde skall svara för kostnaderna för analysen skall hänsyn tas till omfattningen av dennes verksamhet.
16 § För att sätta ut fisk eller flytta fisk från ett vattenområde till ett annat
eller för att anlägga och driva en fiskodling krävs tillstånd av länsstyrelsen.
Ett tillstånd får förenas med villkor.
Tillstånd till fiskodling får meddelas för viss tid.
Tillstånd får inte ges för sådana fiskarter eller fiskstammar som är olämpliga med hänsyn till vattenområdets särart. Tillstånd får inte heller ges om
det finns risk för spridning av smittsamma sjukdomar.
Om någon i en dom eller ett beslut i ett mål eller ärende om vattenverksamhet enligt miljöbalken eller motsvarande äldre bestämmelser är ålagd att
vidta en åtgärd som kräver tillstånd enligt första stycket, skall tillståndsprövningen endast omfatta de villkor som behövs för att förebygga spridning av
smittsamma sjukdomar.
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4 kap.
3 §2 Frågor om annat stöd till fiskodlingsföretag, fiskberedningsföretag
och utrustning i fiskehamnar än lånegarantier prövas av länsstyrelsen.
Frågor om lånegarantier prövas av Riksgäldskontoret eller den myndighet
som kontoret bestämmer. För lånegarantier gäller även vad som i garantiförordningen (1997:1006) föreskrivs om kreditgarantier.
Frågor om bidrag som avses i 7 § prövas av Sveriges fiskares arbetslöshetskassa.
Frågor om annat stöd än som avses i första–tredje styckena prövas av Fiskeriverket. En ansökan om sådant stöd görs hos länsstyrelsen som med eget
yttrande överlämnar ansökan till verket. En ansökan enligt 14 § eller om stöd
till verksamhet som utförs på Fiskeriverkets uppdrag görs dock direkt hos
verket.
Beslut eller underrättelse om beslut om stöd som till någon del finansieras
med gemenskapsmedel som utbetalas av annan än den som beviljar stödet
skall innehålla en upplysning om innehållet i 3 a §.
3 a §3 Stödmedel från EG:s strukturfonder betalas ut av
1. Fiskeriverket för stöd från Fonden för fiskets utveckling,
2. Närings- och teknikutvecklingsverket för stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, och
3. Arbetsmarknadsstyrelsen för stöd från Europeiska socialfonden.
Innan stödmedlen betalas ut skall den utbetalande myndigheten, om stödet
till någon del finansieras med gemenskapsmedel, kontrollera att utbetalningen är förenlig med gemenskapsreglerna.
Om kontrollen visar att en utbetalning skulle strida mot gemenskapsreglerna, skall den utbetalande myndigheten besluta att stödet inte får betalas ut
och sända tillbaka stödärendet till den myndighet som har beviljat stödet eller, i fråga om stöd som beviljas av arbetslöshetskassan, till denna. Den utbetalande myndighetens beslut innebär att beslutet att bevilja stöd förfaller.

6 kap.
6 §4 Beslut av länsstyrelsen eller av Sveriges fiskares arbetslöshetskassa
om stöd enligt denna förordning får överklagas hos Fiskeriverket.
Fiskeriverkets beslut om stöd får inte överklagas.
Andra beslut av Fiskeriverket i särskilt fall enligt denna förordning angående EG:s gemensamma fiskeripolitik, Jordbruksverkets beslut enligt 3 kap.
2 a § samt Närings- och teknikutvecklingsverkets och Arbetsmarknadsstyrelsens beslut enligt 4 kap. 3 a § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
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Denna förordning träder i kraft, i fråga om 4 kap. 3 och 3 a §§ samt 6 kap.
6 § den 1 augusti 1998, och i fråga om 2 kap. 12 och 16 §§ den 1 januari
1999.
På regeringens vägnar
MARGOT WALLSTRÖM
Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)
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